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Program za građane, ravnopravnost, prava i vrijednosti za 2021. - 2027. 
***II
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2021. o stajalištu Vijeća 
u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi 
programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti te stavljanju izvan snage Uredbe 
(EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EU) br. 390/2014 
(06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (06833/1/2020 – C9-0144/2021),

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 
18. listopada 2018.1,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 10. listopada 2018.2,

– uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju3 o prijedlogu Komisije upućenom 
Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0383),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

– uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

– uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i 
unutarnje poslove (A9-0144/2021),

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2. prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji;

1 SL C 62, 15.2.2019., str. 178.
2 SL C 461, 21.12.2018., str. 196.
3 Usvojeni tekstovi od 17.4.2019, P8_TA(2019)0407.



3. utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4. nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 
297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

5. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci 
propisno zaključeni te da u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća pripremi njegovu 
objavu, zajedno sa zajedničkom izjavom Europskog parlamenta i Vijeća na tu temu, u 
Službenom listu Europske unije;

6. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.



PRILOG

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju potprograma 
Vrijednosti Unije u 2021.

Ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela, suzakonodavci se slažu da bi potprogram 
Vrijednosti Unije u okviru programa Građanstvo, jednakost, prava i vrijednosti od 
1. siječnja 2021. trebao dobiti znatna financijska sredstva.

Suzakonodavci pozivaju Komisiju da poduzme odgovarajuće mjere za postizanje tog cilja, 
posebno kako bi procijenila primjenu instrumenata fleksibilnosti u pravnom okviru godišnjeg 
proračuna EU-a za 2021., u skladu s kriterijima aktivacije utvrđenima u Uredbi o VFO-u.


